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L'aigua   

L'aigua...eixe bé comú al que tan malacostumats estem a les societats 

occidentals, ha segut objecte de polèmica a l'últim plenari de l'ajuntament 

de Benicàssim. No hem d'oblidar que com sempre ens han contat l'aigua es 

de tots, es gratis, el que val diners (i molts pel que veurem) es traslladarla 

fins les nostres casas, les canalitzacions, tuberíes i demés, eixa xarxa 

hidràulica es el que fa que mes darrere altre tinguem que pagar per tindre el 

privilegi d'obrir l'aixeta i vore-la fluir, doncs bé, a Benicàssim tenim una 

empresa concesionària (Fobesa) que com que guanye per sota del mínim 

legal establert (que ha de ser entre un 7% i un 12%)ha demanat una pujada 

significativa per tal de salvaguardar els seus beneficis. 

L'equip de govern del PP a l'ajuntament ha aprovat en ple que la pujada que 

notarem els veins serà d'entre un 7% i un 30%, depenent del consum de 

cada familia, per tant només podem afegir aquesta nova caçicada a la llista 

d'atropells que en forma d'impostos (Ibi, fems ...)hem de patir els ciutadans 

en aquest poble; sempre hem pensat que es fan eleccions per a triar uns 

representants que defensen els nostres drets dels possibles abusos que 

podem patir la gent del carrer per part dels que sense que ningú els hage 

votat s'erigeixen en jutge i part de la nostra quotidianitat, però amb aquest 

cas ni aixó, l'únic, l'absència a la votació per part de l'alcaldessa (i d'un 

regidor de l'opossició) motivada per la relació existent entre ells i l'empresa 

adjudicatària; no, Sra.Marqués no te perque absentar-se, el que ha de fer es 

negociar amb aquesta empresa per a que ens done en els temps que corren 

una treva als ciutadans, i, ja que te beneficis, fer-li entendre a la direcció de 

que quan isquem d'aquesta crisi serà el moment de actualitzar-los, 

mentrestant amb una pujada tipus IPC sembla que sería prou per a la 

butxaca dels contribuients. 

A lo millor m'enganye alcaldesa però veig que li està agafant vosté el gustet 

a alçar-se quan es parlen coses que potser no li agraden...com en el darrer 

congrés del PP a Sevilla quan va parlar Alberto Fabra...deixem-lo, que aixó 

es altra història. 

Salut. 
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Respuesta a J M Segarra sobre L´Aigua: 

 

Señor, 



Para economizar el agua de la que habla, ha de comenzarse por no tirar al mar la que 

procedente de la marjal del Quadro de Santiago en Benicassim se bombea desde la 

Bomba de Coviles para desecar nuestra marjal asesinando todo el ecosistema de flora y 

fauna del Quadro, y despilfarrando además la energía eléctrica que ello supone. 

 

Ni socialistas ni peperos detuvieron nunca el motor del bombeo para conservar el agua 

de la marjal en el terreno al que pertenece y el mar no necesita ser regado. 

 

Desde ARCAIBERICA, en ciutadansdeuropa.wordpress.com 

 

 

 

 


